
SUMMER DISCO
Druga edycja koncertu charytatywnego na rzecz Karola Szaniawskiego, 
podopiecznego Fundacji ARMIA PRZYJACIÓŁ 



Pomóż nam zorganizować koncert charytatywny 
dla podopiecznych naszej Fundacji, który odbędzie 
się 21.08.2021 r. w Parku im. Augustyna Kozioła

w Rudzie Śląskiej.



Zostań naszym sponsorem i zapewnij rozgłos 
swoje firmy



Fundacja ARMIA PRZYJACIÓŁ
Stworzona przez troje przyjaciół Anetę i Michała Brzózka oraz Arkadiusza Pilarz, powstała w celu 

niesienia pomocy potrzebującym ludziom i zwierzętom.

Nasze główne cele to:

1. Organizowanie i niesienie pomocy ludziom potrzebującym. Wsparcia w przezwyciężaniu 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby 
i możliwości.

2. Nadrzędnym celem Fundacji jest ochrona godności i integralności każdego człowieka oraz 
przeciwdziałanie każdej formie dyskryminacji, przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec niego.

3. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności poprzez 
organizowanie i prowadzenie edukacji pro zwierzęcej, pro zwierzęcy lobbing, współpracę
z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt.

4. Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez 
umieszczanie ich w schroniskach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym 
zwierzętom bezdomnym, współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącym pomoc 
zwierzętom bezdomnym, działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów).

5. Wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w szczególności 
poprzez propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierzą oraz realizację
programu sterylizacji i kastracji.

6. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami.



Karol Szaniawski

Karol urodził się jako wcześniak w 32 tygodniu ciąży. W wyniku sepsy 
którą przebył w szpitalu doszło do wielu powikłań. Wylewy do mózgu III 

stopnia, wodogłowie pokrwotoczne. Dziś boryka się z porażeniem 
mózgowym dziecięcym. Nie chodzi samodzielnie, nie mówi. Komunikuje 
się za pomocą alternatywnych metod komunikacji. Jest bardzo mądrym, 

wesołym i pogodnym chłopcem. Dzielnie stawia czoło codziennej 
rehabilitacji, bardzo się stara żeby stać się jak najbardziej samodzielny. 
Turnusy rehabilitacyjne i ciężka praca powoli przynoszą efekty. Karol 

uczy się chodzenia o kulach.



Summer Disco

Summer Disco to impreza rozrywkowa połączona ze strefą gastronomiczną i zabaw 
dla dzieci, a także kiermaszem charytatywnym. Podczas koncertu wystąpią artyści 

Polskiej sceny muzycznej. Ich ranga zależy od uzbieranych środków finansowych od 
naszych sponsorów.

Fundacja ARMIA PRZYJACIÓŁ po ogromnym sukcesie pierwszej edycji w 2019 roku 
zdecydowała się zorganizować drugą w tym roku.

Summer Disco I edycja w liczbach:

- Ponad 500 uczestników

- Prawie 100 artykułów, relacji i zapowiedzi w mediach społecznościowych, 
lokalnych i regionalnych.

- 6 wykonawców Polskiej sceny muzycznej występujących podczas imprezy

- Ponad 50 tysięcy wyświetleń informacji przed i po koncercie w mediach 
społecznościowych.



Żeby powtórzyć sukces z 2019 roku 
potrzebna nam jest Wasza pomoc!

Potrzebujemy wsparcia finansowego do 
organizacji profesjonalnego koncertu 

w kwocie ok. 20 tys. zł. 



Jakie korzyści osiągniesz zostając naszym sponsorem?

Oto co oferujemy (forma reklamy zależna jest od kwoty, 
którą zdecydują się nas Państwo wesprzeć):

Darowizna do 1000 zł

- Wyczytanie sponsora 

przez konferansjera 

przed każdym 

występem

- Umieszczenie logo 

firmy we wszystkich 

materiałach 

reklamowych (plakaty, 

informacje w prasie 

i pozostałych mediach

Darowizna od 1000do 2000 zł

- Wyczytanie sponsora przez 

konferansjera przed 

każdym występem

- Umieszczenie logo firmy we 

wszystkich materiałach 

reklamowych (plakaty, 

informacje w prasie 

i pozostałych mediach

- Możliwość ustawienia 

firmowych roll-upów lub 

powieszenia banerów 

reklamowych.



Jakie korzyści osiągniesz zostając naszym sponsorem?

Oto co oferujemy (forma reklamy zależna jest od kwoty, 
którą zdecydują się nas Państwo wesprzeć):

Darowizna od 2000 – 5000 zł

- Wyczytanie sponsora przez 

konferansjera przed każdym 

występem

- Umieszczenie logo firmy we 

wszystkich materiałach 

reklamowych (plakaty, informacje 

w prasie i pozostałych mediach

- Możliwość ustawienia firmowych 

roll-upów lub powieszenia banerów 

reklamowych.

- Pisemne podziękowanie, które 

dumnie możecie Państwo 

prezentować w siedzibie swojej 

firmy.

Darowizna od 5000 zł

- Wyczytanie sponsora przez konferansjera 

przed każdym występem

- Umieszczenie logo firmy we wszystkich 

materiałach reklamowych (plakaty, 

informacje w prasie i pozostałych 

mediach

- Możliwość ustawienia firmowych roll-

upów lub powieszenia banerów 

reklamowych.

- Pisemne podziękowanie, które dumnie 

możecie Państwo prezentować 

w siedzibie swojej firmy.

- 12 miesięcy reklamy na stronie Fundacji 

(25 tys odwiedzin miesięcznie)



Koncert został objęty Honorowym Patronatem 
Prezydent Miasta Ruda Śląska



Będziemy wdzięczni za jakiekolwiek wsparcie finansowe.

Wpłat można dokonywać na konto Fundacji ARMIA PRZYJACIÓŁ

mBank S.A.

88 1140 2004 0000 3402 7954 6181

Tytułem „Summer Disco”

Dane do przelewu:

Fundacja ARMIA PRZYJACIÓŁ

Ul. A. Kempnego 2/12, 41-711 Ruda Śląska

Telefon: 883-170-686

Prosimy o potwierdzenie chęci wsparcia i potwierdzenie przelewu kierować do nas mailowo na 
adres: kontakt@armiaprzyjaciol.pl



Proszę pamiętać, że przekazując darowiznę na rzecz 
Organizacji Pozarządowej, mogą ją Państwo odliczyć od 

podatku.

Podstawa prawna dla osób fizycznych: Art. 26, ust. 1 pkt. 9

Podstawa prawna dla osób prawnych: Art. 18, ust.1 pkt. 1


